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Mensagem do Presidente Geral

Caros Jovens Amigos!
Caros Estudantes Universitários!
Caros membros da Sociedade de São Vicente de Paulo
(SSVP)!

Tenho o prazer de apresentar-vos este importante material,
produzido pelo Comitê Internacional de Juventude do
Conselho Geral Internacional da SSVP.
Este guia para a criação de Conferências Jovens nas
Universidades, é um grande e importante passo para olhar as origens da nossa instituição.
Nossos Fundadores, foram jovens que se reuniram nos corredores e salas de aula de uma
universidade, e aí iniciaram vários movimentos de Conferências (pequenos grupos de debates de
diferentes temas) que finalmente resultaram na criação desta grande e importante Rede de
Caridade hoje presente em mais de 152 territórios em todo o mundo, que é a nossa amada
Sociedade de São Vicente de Paulo.
7 jovens, 6 deles universitários, deram vida a um grande sonho, abraçando o mundo numa grande
rede de caridade, defendendo a Igreja e resgatando a realização da dignidade humana através da
Justiça Social.
Que muitos jovens universitários se inspirem em nosso carisma vicentino e possam fazer
parte desta grande rede de amigos que é a SSVP.

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral da SSVP
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Mensagem do Presidente do
Comitê Internacional de Jovens da SSVP
Meus queridos Amigos,
Incentivado por nosso Presidente Geral, confrade Renato
Lima de Oliveira, nosso Comitê Internacional de Jovens
trabalhou para desenvolver um guia prático, dinâmico e direto
para a criação, formação e posterior fundação de
Conferências Vicentinas da SSVP com estudantes
universitários.
As origens da SSVP, com nossos fundadores, certamente
nos fazem lembrar da famosa Universidade da Sorbonne na
França, onde o cofundador Antonio-Frederico Ozanam era
estudante (quando fundou a SSVP com apenas 20 anos,
junto com outros 6 jovens amigos) e também foi professor
titular dessa mesma Universidade. De lá, muitos jovens
estudantes participaram das conferências vicentinas.
Sabemos que o ambiente de uma Universidade vai além da
formação teórica de um curso ou disciplina. Deve ser um amplo espaço acadêmico de debate de
ideias, geração de conhecimento e deve contribuir e facilitar a conscientização de homens e
mulheres sobre seu papel de transformadores e construtores de uma sociedade que deve
preservar a justiça e o bem comum.
Neste contexto, queremos apresentar aos estudantes universitários, a Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP), como meio prático, para colocar em prática o que aprendem na teoria em sala
de aula, e devolvê-lo como forma de ajuda (caridade) aos mais necessitados, aos Pobres, aos
socialmente vulneráveis, aos marginalizados pela sociedade, dando-lhes dignidade de vida,
respeito, conhecendo os seus direitos e deveres (justiça social).
Para concluir, apresento o pensamento de 3 (três) Presidentes Gerais da SSVP que falaram e
ainda falam, em seu tempo, sobre a importância de formar conferências vicentinas em ambientes
universitários e também de ensino médio.
Leia o que Adophe Baudon (3º Presidente Geral, de 1848 a 1886) diz:
“Em algumas cidades, especialmente naquelas que possuem muitos estudantes,
lastima-se, frequentemente, que as Conferências, fundadas para o bem da mocidade
e para conservá-la, pela caridade, nos laços tão suaves da religião, tenham em seu
seio tão poucos jovens ou mesmo nenhum. Indubitavelmente, as Conferências
criadas em colégios são seguros viveiros para a SSVP, e convém aproveitar essa
seiva vigorosa que todos os anos elas nos podem trazer” (Carta-Circular do 3º
Presidente-geral, Adolphe Baudon, 1851).
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Abaixo, podemos ler o que Antonin Pagès (4º Presidente Geral, de 1886 a 1903) disse:
“Não se pode negar a feliz influência exercida pelas Conferências sobre os alunos
que delas fazem parte. Todos concordam em reconhecer quanto a SSVP é um
elemento precioso na grande obra da educação, quanto contribui para o progresso
da fé, para a salvaguarda dos costumes, para a formação do caráter e também para
a retidão do juízo. Essas Conferências darão ainda todos os frutos que estamos a
esperar. O aperfeiçoamento de um vicentino na prática da caridade depende, muitas
vezes, do acerto de sua iniciação e do cuidado que houve em dirigir os seus primeiros
passos” (Carta-Circular do 4º Presidente-geral, Antonin Pagès, 1899).

E mais recentemente, podemos ler também, na mesma linha de pensamento de seus
antecessores, Renato Lima de Oliveira (16º Presidente Geral, de 2016 a 2023):
“Ainda sobre a temática dos jovens, lanço uma ideia aos Conselhos Superiores:
fundar Conferências Vicentinas em universidades, colégios e escolas. Inicialmente,
nosso trabalho seria facilitado junto às instituições de ensino que são mantidas por
congregações católicas, pela própria SSVP e pela Família Vicentina. Contudo, essa
ação deve espalhar-se também para as entidades não cristãs. Tenho a certeza de
que nossos pais fundadores, que tiveram a Universidade de Sorbonne como
ambiente acadêmico propício para a fundação da SSVP, estariam muito felizes com
essa iniciativa, uma espécie de “volta às origens”. Esse é o apelo que o Presidente
Geral lança a todos os jovens vicentinos do mundo: levar a nossa entidade para o
ambiente universitário. Como ideia, poderiam ser promovidos concursos para
estudantes sobre a temática da Justiça Social, debates sobre a Doutrina Social com
professores, eventos acadêmicos, apresentações de livros e outras iniciativas no
campo social, como atendimento a pessoas de rua e aos sem-teto (sem abrigo).”
(Carta-Circular do 16º Presidente-geral, Renato Lima de Oliveira, 2020).

Todo o Comitê Internacional de Jovens, Crianças e Adolescentes, do Conselho Geral Internacional
da SSVP, está à disposição de todos para auxiliar, colaborar e facilitar para que esta iniciativa seja
posta em prática em várias escolas e principalmente no meio acadêmico, nas universidades.
Rogamos que o beato Pier Giorgio Frassati e o beato Antonio-Frederico Ozanam, ambos jovens
universitários por meio da intercessão a Deus, nos inspire sabedoria e discernimento para levar
adiante e em todos os espaços esta grande rede de caridade e de amigos que é a SSVP.

Willian Dimas da Silva Alves
Presidente do Comitê Internacional de Jovens da SSVP
Vice-presidente para Juventude, Crianças e Adolescentes do Conselho Geral Internacional
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Introdução
O Guia da Conferência Juvenil foi criado como
um recurso para ajudá-lo a iniciar uma
Conferência Juvenil em sua Universidade.

Por que começar uma
Conferência de Jovens?
Existem muitos benefícios em iniciar uma
Conferência de Jovens. Como estudante,
você tem uma oportunidade incrível de:
•
•

•
•
•
•
•

fazer uma diferença real na vida das
pessoas em sua comunidade;
conhecer
pessoas
com
ideias
semelhantes que desejam fazer a
diferença na sua comunidade;
colocar sua fé em ação;
participar de atividades divertidas;
ser um modelo para os outros;
desenvolver habilidades de liderança
que irão prepará-lo para a vida;
sair da sua zona de conforto.

Por que uma Conferência na
Universidade?
Nossos fundadores eram jovens estudantes
universitários.
A SSVP nasceu através de conferências (de
temas diversos) formadas dentro das
universidades e que se espalharam pela
comunidade.

Conferência é uma palavra francesa
que significa “vindo junto”. Uma
Conferência é um grupo de pessoas que
se reúne regularmente para se encontrar
e discutir maneiras de atender às
necessidades específicas de sua
comunidade.

Entendemos que os jovens da universidade
estão abertos a novos horizontes, e que a
busca pelo conhecimento, a inovação se
combina com aspectos como solidariedade,
justiça
social,
caridade
organizada,
fraternidade.

E uma conferência formada por jovens
universitários, será um grupo de estudantes,
Guia para a criação de Conferências Juvenis em Universidades - SSVP
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que farão a diferença em suas comunidades,

História
São Vicente de Paulo
Nascido em uma família pobre, São Vicente de Paulo se tornou sacerdote aos
19 anos. Ele teve uma vida interessante. Ainda jovem, foi capturado por piratas
e vendido como escravo. Durante esse tempo, alegou-se que ele testemunhou
as terríveis condições em que os escravos eram forçados a viver. Ao se tornar
livre, ele teve a oportunidade de pregar aos ricos, mas em vez disso se
concentrou em espalhar as Boas Novas para pessoas que estavam doentes,
órfãs, idosos, famintas ou abandonadas. Ele foi canonizado (declarado santo)
em 1737 e nomeado o patrono universal das instituições de caridade católicas
em 1885.

Beato Antonio-Frederico Ozanam
A Sociedade de São Vicente de Paulo foi fundada em Paris (França) em 1833
por Antonio-Frederico Ozanam, um estudante de direito de 20 anos da
Universidade Sorbonne, juntamente com 6 outros jovens.
Respondendo à grande pobreza da Paris de seu tempo, ele e um grupo de
amigos começaram a visitar as casas dos pobres, levando ajuda prática com
comida e lenha, além de algo menos tangível - empatia e amor. Frederico e
seus amigos começaram a se encontrar regularmente e formaram a primeira
conferência. Decidiram adotar o nome de Sociedade de São Vicente de Paulo
em homenagem ao padroeiro das instituições de caridade.

Santa Luísa de Marillac
Com São Vicente de Paulo, Luísa deu início às Filhas da Caridade (uma
ordem de freiras) em 1642. As Filhas da Caridade eram uma ordem
revolucionária dos pobres. Elas ajudaram crianças abandonadas, pessoas
pobres e doentes, soldados feridos, escravos, pessoas com doenças
mentais e idosos. Hoje, existem mais de 20.000 Filhas da Caridade e elas
continuam a ajudar os necessitados. Santa Luísa de Marillac é a padroeira
dos doentes, viúvas e órfãos e, em 1960, o Papa João XXIII a proclamou
Padroeira dos Assistentes Sociais.

Beata Rosalie Rendu
Jeanne Marie Rendu cresceu durante a Revolução Francesa em 1789. Ela
enfrentou alguns momentos difíceis na infância, quando seu pai e sua
irmãzinha morreram e foi forçada a ajudar sua mãe a cuidar de suas duas irmãs
mais novas. A mãe de Jeanne a mandou para um colégio interno logo depois.
Foi aqui que ela descobriu as Filhas da Caridade e recebeu o nome de Rosalie.
Como Filha da Caridade, ela abriu uma farmácia, uma escola, um orfanato,
uma casa para idosos e um clube de jovens. Ela trabalhou em estreita
colaboração com o beato Frederico Ozanam para realizar 'as boas obras da
Sociedade de São Vicente de Paulo.
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7 fundadores da SSVP
Antonio-Frederico Ozanam

(1813-1853) nasceu em Milão (hoje,
cidade da Itália), que pertencia ao império francês àquela altura. Ainda criança,
com 3 anos, mudou-se com a família para Lion. Seus pais eram exemplo de
caridade e de serviço aos pobres. Frederico entrou no colégio em 1822 para os
estudos secundários. Estudante brilhante e leitor insaciável, aos 17 anos já falava
várias línguas. Em 1831, chegou a Paris para estudar Direito na Sorbonne. Em pouco tempo,
converteu-se num assíduo frequentador dos ambientes intelectuais e começou a colaborar com
jornais e revistas. Participou das Conferências de História e foi um dos fundadores da Conferência
da Caridade, em 1833. Doutor em Direito (1836) e depois em Letras (1839), Ozanam iniciou uma
brilhante carreira universitária que o levaria, em 1844, a tornar-se o titular da cátedra de Literatura
Estrangeira na Universidade da Sorbonne e a viver sua profunda vocação ao magistério. Em 1841,
casou-se com Amélie Soulacroix. O casal teve apenas uma filha: Marie Josephine. Sempre teve
uma saúde debilitada, vindo quase a falecer quando criança. Morreu de uma infecção renal, que
começou a atacá-lo em 1846. Ozanam foi recebido por vários papas e é considerado um dos
precursores da Doutrina Social da Igreja. Foi beatificado em 1997, e desde então o Conselho Geral
vendo atuando, firmemente, pela canonização, reunindo testemunhos de milagres em várias
nações. Frederico Ozanam morreu na noite de 8 de setembro de 1853, em Marselha, rodeado dos
seus entes mais queridos, depois de uma agonia longa e dolorosa.

Emmanuel-Joseph Bailly de Surcy

(1794-1861) nasceu numa
família muito devota de São Vicente de Paulo. Ele chegou a frequentar o seminário
vicentino, recebendo educação em teologia e filosofia. Aos 25 anos, foi para Paris
e decidiu pela vocação de leigo. Em 1819, abriu sua primeira pousada voltada para
jovens do interior que vinham estudar na capital. Ele foi o fundador das
Conferências de História, e lá conheceu vários dos futuros fundadores da SSVP. Em 1821, Bailly
abriu sua segunda pensão. Em 20 de julho de 1830, casou-se com Marie-Apolline-Sidonie Vyrayet
de Surcy. Teve seis filhos (duas freiras, dois sacerdotes, uma solteira e outro solteiro), mas sem
netos. Bailly ofereceu a redação do jornal “La Tribune Catholique” para a fundação da SSVP. Ele
foi o primeiro presidente da Conferência de Caridade e, em 1839, o primeiro Presidente-geral. Em
1844, ele deixou a função, mas permaneceu ativo no Conselho Geral até quase o fim de sua vida.
Após a morte de Ozanam, surgiu um debate artificial sobre quem teria sido o fundador da SSVP,
e Bailly declarou que era preciso “abandonar a polêmica”, afirmando que a fundação fora
colegiada. Emmanuel Bailly agregou “de Surcy” ao seu sobrenome, em homenagem à família da
esposa.
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François Lallier (1814-1886) nasceu na região da Borgonha. Participou da
Conferência de História e, logo depois, da fundação da SSVP. Foi Lallier quem
propôs a entrada de novos membros na Conferência. Mas a admissão de uma
nova pessoa dividia o grupo. Depois de muito convencimento, o oitavo membro
(Gustave Colas de la Noue) pôde entrar na Conferência, em setembro de 1833.
Ele estudou Direito na Sorbonne. Casou-se em 22 de abril de 1839 com Henriette Deporte. Era,
segundo Amélia Ozanam, o mais querido dos amigos de seu marido. Ozanam o escolheu, em
1845, para ser o padrinho de Maria Josephine. Advogado competente, depois juiz de Direito,
François Lallier era reconhecido pelo uso culto da linguagem e teve o privilégio de minutar a
primeira Regra, em 1835. Em 1837, foi nomeado Secretário-geral da Sociedade, encarregado de
redigir circulares e cartas. Lallier foi um dos grandes responsáveis pela expansão das Conferências
para outras nações. Ele fundou muitas Conferências. Além disso, ele tinha um interesse ativo em
arqueologia, em Sens. Um dos trabalhos mais destacados de Lallier foi escrever, em 1879, a
pedido do 3º Presidente-geral, Adolphe Baudon, o livreto “As origens da Sociedade de São Vicente
de Paulo, de acordo com as recordações dos seus primeiros membros”, ocasião em que ele se
reuniu com os fundadores vivos àquela altura (Le Taillandier, Lamache e Devaux) para elaborar
tal documento, que foi publicado em 1882.

Paul Lamache (1810-1892) foi o fundador mais longevo. Ele nasceu numa vila
chamada Saint-Pierre-Eglise, na Normandia, no norte da França, distante cerca de
350 km de Paris. Seu pai era médico e foi também prefeito de sua cidade natal.
Mudou-se para Paris para estudar Direito, na Sorbonne, assim como Ozanam e
outros fundadores. Em 1832, Lamache conheceu Ozanam e juntou-se a ele na
“Conferência de História”, onde tomava parte ativa nos debates. Ele escreveu muitos artigos para
diferentes revistas e outros meios de comunicação da época, sendo muito atuante no debate de
ideias. Foi o primeiro escritor católico a declarar-se contra a escravatura. Ao finalizar os estudos
jurídicos, Lamache casou-se em 1844 com Henriette d’Humbersin, tendo cinco filhos. Lamache
era também um estudioso da área de educação e participou ativamente nas campanhas de
valorização do magistério e da educação da qualidade, defendendo o ensino religioso nas escolas.
Foi reitor e professor em três cidades (Estrasburgo, Bordeaux e Grenoble). Ele fazia parte da
Guarda Nacional durante a Revolução de 1848, assim como Ozanam e o 3º Presidente-geral
(Adolphe Baudon), além de muitos outros membros da Sociedade. Lamache foi premiado com a
“Cruz da Legião de Honra”, assim como a irmã Rosalie Rendu, Lallier e Ozanam. Lamache morreu
aos 82 anos, em Grenoble (Suíça).

Pierre-Emmanuel-Félix Clavé

(1811-1853) era, dentre os sete
fundadores, o menos conhecido. Nasceu na Província de Haute-Pyrenees, ainda
que alguns livros indiquem que ele teria nascido em Toulouse. Mudou-se para
Paris em 1831, quando conheceu Ozanam e Bailly de Surcy. Nesse tempo, ele se
apaixonou por uma moça parisiense que não pôde corresponder ao romance por
considerar Clavé de uma classe social inferior à dela. Essa rejeição amorosa trouxe-lhe grande
dor no coração. Era também membro das Conferências de História. Com o desdobramento da
primeira Conferência, Clavé tornou-se presidente da Conferência São Felipe du Roule, de Paris.
Ele era um homem de letras e das leis. Publicou várias obras, entre elas uma coleção de poesias
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e um livro sobre o Papa Pio IX. Trabalhou na Argélia e no México. Casou-se com Marie-Louise
Sorg em 1847. Não teve filhos. Seu nome foi envolvido injustamente num caso jurídico, sendo alvo
de chantagens e de falsas acusações, atingindo fortemente a sua reputação. Por conta das
arbitrariedades que sofreu, teve sua saúde mental debilitada, o que contribuiu para a sua morte
ainda muito cedo, aos 42 anos de idade. A esposa de Clavé, nos últimos anos da vida dele, diante
da saúde mental debilitada que ele enfrentava, foi obrigada a interná-lo numa clínica de reabilitação
nos Pirineus, para o tratamento dos problemas nervosos. Depois de curado, ele tornou-se
funcionário da clínica.

Jules-François-Louis Devaux

(1811-1880) nasceu em Colombières.
Filho de médico, Jules Devaux primeiro estudou em Caen. Aos 20 anos, foi a Paris
para estudar medicina na Sorbonne. Ele se encontrou lá pela primeira vez com
Antônio-Frederico Ozanam. Em 1833, Devaux foi um dos sete fundadores da
Conferência de Caridade. Ele foi escolhido para ser o primeiro tesoureiro da
Conferência, e também seria o primeiro tesoureiro da Sociedade de São Vicente de Paulo. Foi ele
quem colocou o grupo em contato com Irmã Rosalie Rendu (FC), que imediatamente aprovou suas
intenções e mostrou-lhes como agir concretamente junto aos mais pobres. Tendo completado seus
estudos médicos, Jules Devaux deixou Paris em 1839 para se estabelecer na Normandia. Ele
praticou a medicina em Honfleur. Com o falecimento da mãe dele, parou de praticar a medicina.
Em seguida, ele viajou pela Europa, especialmente na Alemanha, onde tentou sem sucesso fundar
uma Conferência vicentina. Devaux viveu em Munique e atuou junto com o padre Maret. Ele se
casou com Adèle Marie Louise Picard em 1849, em Paris, e teve dois filhos, René e Louise. Morreu
com 69 anos de idade, em Paris.

Pierre-Auguste Le Taillandier

(1811-1886) é natural de Rouen
(França), mas sua família se mudou para Paris onde ele pôde concluir os estudos.
Juntou-se a Ozanam nas “Conferências de História”. Em 1833, foi ativo na
fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo. Dava instruções religiosas aos
aprendizes nas visitas domiciliares e com prisioneiros. Le Taillandier era contrário
ao primeiro desmembramento da Conferência de Caridade, pois pensava que
entidade acabaria, sendo lembrado por ter chorado durante o debate sobre o assunto em
dezembro de 1835. Em 1837, foi para Le Mans e depois à sua cidade natal, Rouen. Auguste foi o
primeiro dos jovens fundadores a receber o sacramento do matrimônio. Ele se casou com Marie
Baudry, em 7 de agosto de 1838. O casal teve quatro filhos, sendo três meninas e um menino. Em
Rouen, ele foi diretor de uma companhia de seguros e de um hospital. Lá, ele fundou em 1841
uma Conferência, vindo a ser presidente dela. Ele era muito popular entre seus irmãos da
Conferência. Como sinal de gratidão a ele, os membros da Conferência São Godard
apresentaram-lhe um presente: um vitral com o retrato dele. Ele recebeu muitos títulos de honraria.
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Sobre a Sociedade de São Vicente de Paulo
Quem nós somos
A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma organização internacional formada por leigos
católicos, que buscam o crescimento pessoal e espiritual por meio do serviço aos mais
necessitados. Presente em 152 países, com 800.000 membros e 1.500.000 voluntários. Todos
os dias, ajuda mais de 30 milhões de pessoas. A SSVP participa como membro associado da
UNESCO e como consultora especial no Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC).
Também, forma parte do Movimento Católico Mundial pelo Clima e está alinhada com os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Agenda 2030 das Nações
Unidas.

Nossa missão
Uma rede de amigos que busca a santificação através do serviço ao assistido e a defesa da
justiça social.

Nossa visão
Ser reconhecida como uma organização mundial que promove a dignidade integral dos mais
necessitados.

Nossos valores
Serviço - Espiritualidade - Humildade - Caridade - Empatia.

Nosso logotipo
O logotipo internacional oficial da SSVP representa um peixe (símbolo de Jesus Cristo e do
Cristianismo), dentro de um círculo azul, que simboliza a humanidade. Este logotipo transmite
figurativamente a conhecida citação de Ozanam: “Abrace o mundo em uma rede de caridade”
O arco incorpora o símbolo contemporâneo de solidariedade, e o lema representa o fruto da
unidade dentro de nossa Sociedade: “Servindo na esperança (Serviens in Spe)”

Estratégias para a criação de conferências
universitárias
Guia para a criação de Conferências Juvenis em Universidades - SSVP
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Etapa 1)
A Conselho local da SSVP pode definir um grupo de apoio, formado
por 3 jovens já membros da SSVP (estes serão os interlocutores, ou
seja, ponte entre os jovens universitários e a SSVP)

Etapa 2)
Busque o apoio dos responsáveis pela Universidade
(professor, reitor, diretor) e apresente a SSVP.
Combine uma possível pontuação extracurricular para
os jovens participantes.

Etapa 3)
Organizar exposição, palestra, chat, show cultural
para apresentar a SSVP aos universitários (quem
somos, nossa missão, visão e valores), com
vídeos, fotos e depoimentos.

Etapa 4)
Combine uma atividade missionária na
prática, envolvendo a comunidade local
(visita a um asilo, creche, hospital, família
carente, etc.)

Etapa 5)
Identifique os jovens interessados
em formar um grupo e que possam
se reunir uma vez por semana ou
quinzenalmente por pelo menos 1
hora.

Etapa 6)
Nessas reuniões semanais, busque um
maior conhecimento sobre a SSVP, sua
história, sua missão. Defina como a
comunidade local irá agir ou precisa de
ajuda.

Etapa 7)
Cuide para que as atividades do grupo não
atrapalhem os estudos. Os encontros
podem ser na própria universidade,
auxiliando a comunidade local.
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INICIANDO UMA
CONFERÊNCIA DE
JOVENS
As ações de uma conferência
geralmente envolvem um processo de
três etapas*:

Ver …
Torne a sua conferência ciente de uma injustiça
social (algumas pessoa ou família com alguma
necessidade de ajuda).

Pensar …
Reflita sobre o que pode ser feito sobre esse
assunto.

Agir …
Coloque sua fé em ação ajudando as pessoas
que estão passando por essa injustiça.

VER

PENSAR

AGIR
Guia para a criação de Conferências Juvenis em Universidades - SSVP
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Etapa 1: VER
Para dar uma 'mão' aos necessitados, precisamos estar cientes das questões de
injustiça social. É verdade que não podemos influenciar o que não podemos ver!
Seguem algumas orientações para a formação e espiritualidade do novo grupo a
se formar na universidade.
Aprenda sobre as injustiças sociais em sua comunidade. Um bom lugar para
começar é visitar nosso website em www.ssvpglobal.org .
Outra ótima ideia é pesquisar temas específicos que despertem seu interesse, como
falta de moradia, violência doméstica, pobreza, geração roubada ou
acessibilidade habitacional.
Converse com seus amigos sobre o que os inspira a fazer a diferença e
compartilhe histórias que você testemunhou ou ouviu.
Faça uma lista de todas as pessoas interessadas em sua conferência.
Escolha um professor que se interessa por justiça social, tem tempo e está
disposto a apoiar o grupo. Uma boa pessoa para conversar é o seu orientador de
educação religiosa.
Verifique com sua paróquia local para ver se há uma conferência da SSVP ou um
Conselho da SSVP local.
Caso contrário, você pode solicitar suporte por meio do Conselho Geral da SSVP,
e nós verificaremos o Conselho mais próximo de você para apoiá-lo.
Contate o membro da equipe juvenil local localizado no final deste guia. Eles
serão capazes de apoiar você e seus colegas na preparação para a sua
conferência
Conheça um pouco mais da história da Ozanam e de outros fundadores.
Obtenha informações de sua paróquia local sobre atividades de caridade que
podem ser praticadas.
Sugerimos um período de treinamento de pelo menos 4 meses para aprender
sobre a SSVP, sobre os fundadores, nosso trabalho, como nos organizamos, etc.
Após este período, o Conselho da SSVP local pode ser comunicado para o início
formal da conferência.
Recomendamos a presença de membros da SSVP para acompanhamento do
treinamento e pelo menos mais 3 meses da nova conferência. Para suporte e
orientação.
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Etapa 2: PENSAR
Esta é uma oportunidade para a sua
Conferência de Jovens se reunir uma vez na
semana ou a cada quinze dias para 'pensar'
sobre as injustiças sociais no mundo e como
elas podem ser atenuadas.
Pela reflexão espiritual, discussões
envolventes, oração e debate, você e seus
colegas podem refletir sobre como ajudar as
pessoas que enfrentam dificuldades,
aspirando a viver a mensagem do evangelho
de Cristo.
Você também precisará 'pensar' sobre como
o Conferência Juvenil vai operar a fim de atingir seus objetivos.
Pense em… Criação de um arquivo eletrônico da Conferência, como um guia, o arquivo pode ter o
seguinte:

você teria o seguinte:
Agendas

Atividades

A agenda é um plano de como cada reunião
será realizada e o que você discutirá. É uma
boa ideia enviar por e-mail a pauta antes da
reunião para que os membros fiquem cientes
do que será discutido e possam adicionar
quaisquer itens que foram deixados de fora.

Esta seção é onde você guarda todas as
suas ideias e informações das atividades do
grupo. Pode incluir quais atividades você
executou, o que aconteceu, quaisquer
problemas e alterações que precisam ser
feitas antes da próxima atividade.
História

Atas
As atas são um registro dos membros
presentes, pontos importantes, ideias e
comentários feitos durante cada reunião.
Contatos
Este é um registro dos detalhes de contato
dos membros, bem como as informações de
contato de outras pessoas com quem o
grupo possa trabalhar.
Correspondência
Aqui é onde você guarda todos os e-mails
recebidos pela conferência local da
Sociedade São Vicente de Paulo e outras
pessoas externas.

A seção de história é onde você pode
armazenar
informações
sobre
sua
Conferência de Jovens, Crianças e
Adolescentes, como histórias, fotos ou mídia
sobre eventos anteriores.
Reflexão
A seção de reflexão é onde você pode
guardar suas orações ou leituras espirituais.
Pode incluir leituras da Bíblia, letras de
músicas, poemas, histórias - qualquer coisa
que os membros da conferência colecionem
e que ofereçam inspiração.
Contas
Acompanhe todas as suas coletas e
doações nesta seção.
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Pense sobre ... Organizando

A primeira reunião
• Organize uma hora, data e sala para sua
reunião. Tente evitar mudar isso depois que
a conferência for oficializada para garantir a
continuidade.
• Informe o membro da equipe da
Juventude sobre os detalhes da reunião
para que um representante da Sociedade
São Vicente de Paulo possa comparecer.
• Divulgar os detalhes em toda a
universidade em fóruns, nos editais diários
e em cartazes em toda a universidade.
• Planeje a agenda da primeira reunião.
Certifique-se de ter uma oração de abertura
e reflexão pronta e uma lista clara de itens
da agenda.
• Dê cópias das descrições dos papéis dos
titulares dos encargos aos alunos
interessados para que leiam antes da
reunião.
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Pense sobre…

Conduzindo a reunião

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comece a reunião na hora certa.
Façam a oração de abertura juntos.
Reserve um momento para refletir como um grupo.
Nas primeiras reuniões, você pode escolher jogar jogos de 'conhecer você' (quebragelos). Você também pode optar por fazer quebra-gelos quando novos membros
ingressarem na conferência.
Registre a presença de todos os membros da conferência e registre nas atas.
Digite as atas conforme o andamento da reunião para economizar tempo. Essa
tarefa geralmente é atribuída ao Secretário.

7. Tenha uma atitude positiva e respeite as contribuições dos outros membros.
8. Atenha-se à pauta, converse sobre cada item da pauta à medida que forem surgindo.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Isso ajudará a conferência a se manter dentro do tempo alocado para a reunião.
Certifique-se de que os itens
de ação que foram concluídos
sejam marcados fora da
planilha de ação. Use
também para registrar o
progresso do item de ação e
os prazos de vencimento.
Isso ajudará a conferência a
garantir o planejamento e a
organização sem problemas.
Se necessário, decida sobre
novos itens de ação e
adicione-os à planilha de
ação.
Reserve tempo para
perguntas ou novas ideias, mas guarde o bate-papo para depois da reunião.
Façam a oração de encerramento juntos.
Fechar a reunião. Terminada a reunião, a ata será finalizada e enviada a todos os
membros para confirmar quem compareceu, o que foi abordado e quaisquer novas
ideias ou questões levantadas.
A melhor época para organizar sua reunião da Conferência de Jovens, Crianças e
Adolescentes é uma vez na semana ou a cada quinze dias durante o almoço (por
exemplo). Como o tempo é limitado, mantenha suas reuniões curtas e agudas, mas
lembre-se de ainda se divertir!
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Pense sobre…

Posições de liderança
Os titulares de cargos são
membros da Conferência de
Jovens que ocupam cargos de
liderança.
Assumir o papel de um membro da diretoria
da conferência é uma ótima maneira de
desenvolver habilidades para a vida que o
ajudarão a terminar a faculdade, enquanto
passa um tempo de qualidade com amigos
e trabalha para fazer a diferença em sua
comunidade. Se você for um membro da
conferência e estiver disposto a assumir alguma responsabilidade, então você está qualificado para ser
um Membro da diretoria da conferência.
Você não precisa ser de uma determinada idade ou grupo de um ano para se envolver. Também é
recomendado que os cargos sejam alternados a cada ano para fornecer aos outros membros a
oportunidade de dar o melhor de si em uma nova função. Os Membros das diretorias também podem
aproveitar a oportunidade para orientar os membros mais jovens da conferência para que, quando
chegar a hora, eles se sintam prontos para assumir a função de Membro da diretoria da conferência,
continuando os bons trabalhos da conferência no futuro.

Os membros da diretoria da conferência incluem:
Presidente
O presidente é o líder da conferência e é
responsável por seu bom funcionamento. O
Presidente deve agir como o capitão da
equipe, incentivando todos os membros a
contribuir com o melhor de suas habilidades.
Um bom presidente:
• é apaixonado pela justiça social e pela
Sociedade São Vicente de Paulo
• cria um ambiente acolhedor na conferência
• incentiva a unidade no grupo
• incentiva a participação de todos
• garante que as reuniões sejam organizadas
e interessantes
• NÃO tem todas as respostas, mas baseiase nos pontos fortes de todos os membros
• mantém contato com o funcionário da
Juventude.

Obrigações:
• planeja a agenda de cada reunião com o
secretário
• dirige a reunião
• ajuda
a
resolver
questões
ou
preocupações
relacionadas
à
conferência
• organiza atividades para ajudar os
membros a se conhecerem (quebragelos)
• acompanha os membros que faltaram às
reuniões
• incentive os membros a aceitarem itens
de ação adequados às suas habilidades
e talentos
• envia um breve relatório escrito ao
conselho local da Sociedade de São
Vicente de Paulo ou a um membro da
equipe local da Juventude.
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Vice presidente
O vice-presidente apoia o presidente e
assume a função de presidente se ele se
ausentar da reunião da conferência.
Um bom vice-presidente:
• inspira outros a participarem da
conferência
• apoia o presidente em suas funções
• é criativo e gera novas ideias
• inspira outras pessoas a ingressar na
conferência.
Obrigações:
• realiza reuniões quando o presidente
não está disponível
• recruta novos membros para a
conferência
• garante que os bons trabalhos do grupo
sejam acompanhados e as ações sejam
realizadas
• organiza as visitas de palestrantes
convidados
• faz com que os palestrantes
convidados se sintam bem-vindos e
demonstre gratidão por seu apoio
• coordena a divulgação de atividades de
conferências em universidades
• organiza o treinamento de membros.

• mantém atas de cada reunião
• certifica-se de que o arquivo eletrônico
da Conferência Juvenil esteja atualizado
e organizado
• imprime os documentos necessários
do arquivo da conferência para cada
reunião
• envia a ata para cada membro após a
reunião
• escreve cartas em nome da conferência e
garante que todos os membros estejam
cientes dos próximos eventos
• registra os detalhes de contato de todos os
membros da conferência e envia uma cópia
para o membro da equipe local da Juventude

Secretário
O secretário mantém os registros da
conferência
e
atua
como
um
embaixador, comunicando os bons
trabalhos à comunidade em geral.
Um bom secretário:
• é organizado e eficiente
• é um bom escritor
• está ciente dos próximos eventos
• é capaz de lembrar o grupo de
decisões e atividades que precisam de
acompanhamento
• sente-se à vontade para entrar em
contato e conversar com novos
associados.
Obrigações:
• trabalha com o presidente para
planejar a agenda de cada reunião
Guia para a realização de Congressos Juvenis em Universidades - SSVP
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Tesoureiro
O tesoureiro é responsável por todo o
dinheiro arrecadado e distribuído pela
conferência.
Um bom tesoureiro:
• é confiável
• é bom com números
• trabalha em estreita colaboração com o
presidente.
Obrigações:
• desenvolve um orçamento para eventos e
monitora despesas
• organiza atividades de arrecadação de
fundos
• atualiza a conferência sobre o saldo
corrente de dinheiro durante as reuniões
• organiza doações da conferência para a
Sociedade São Vicente de Paulo

• mantém um registro eletrônico de todo o
dinheiro para pequenas despesas usado.
Todos os membros
Se você não é um Membro da Diretoria,
ainda desempenha um papel importante em
fazer 'boas obras' em sua Conferência de
Jovens, Crianças e Adolescentes.
Todos os membros compartilham as
seguintes funções:
• aumentar a conscientização sobre as
injustiças sociais com a conferência
• sugerir atividades que farão a diferença
em sua comunidade
• revezam-se para escolher uma reflexão
para cada reunião
• espalhe a palavra sobre a conferência da
universidade e incentive os alunos
interessados a participar de uma reunião
recrutar novos membros para a conferência

.
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Conselheiro Espiritual
O Conselheiro Espiritual é alguém com experiência em
liderar grupos de reflexão espiritual. Pode ser um aluno
ou professor de educação religiosa, ou até mesmo um
padre, diácono, seminarista ou freira.
Um bom conselheiro espiritual:
• incentiva os alunos a fazerem reflexões espirituais
em todas as reuniões
• apoia os alunos no desenvolvimento de sua fé
• ensina outros sobre a espiritualidade vicentina e está
disposto a aprender mais sobre ela por conta própria
• relaciona-se com outros Conselheiros Espirituais e
compartilha recursos.

Diversos
Cerimônia Extraordinárias Uma boa forma de
lançar a sua Conferência de Jovens, Crianças e
Adolescentes é com uma cerimônia de extraordinária.
Em uma cerimônia extraordinária, novos membros
(incluindo novos membros da diretoria) são
oficialmente empossados em sua conferência. Os
membros podem querer escrever uma promessa do
que esperam alcançar e lê-la para o grupo. Na
cerimônia, é recomendado que alguém fale sobre a
missão e visão da Sociedade São Vicente de Paulo e
parabenize os membros pelo envolvimento.
O propósito de uma cerimônia é que seja um
reconhecimento público para as pessoas envolvidas
em sua conferência e um 'envio' dos membros da
conferência para ajudar os outros.
Você pode ter uma cerimônia extraordinária no início
de cada ano, para dar as boas-vindas aos membros
que se juntaram à conferência e para lançar as
atividades do grupo por mais um ano.
A sua cerimônia pode acontecer em uma missa
paroquial (se a conferência for perto de uma paróquia)
ou simplesmente em uma sala de aula durante a hora
do almoço.
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Etapa 3: AGIR
Esta é a sua oportunidade de colocar o 'Ver” e o' Pensar 'em ação. 'Agir' significa
empreender um projeto que fará a diferença na vida das pessoas que estão
enfrentando tempos difíceis. Desta forma, você está seguindo a visão da
Sociedade de São Vicente de Paulo, dando uma 'mão' às pessoas necessitadas,
enquanto as encoraja a assumir o controle de suas próprias vidas.

Ideias para a sua Conferência Juvenil Universitária
Organize um fórum de justiça social durante o almoço.
Deixe sua comunidade saber sobre tópicos de justiça social e educá-los
sobre por que eles são injustos. Apresentar-se em assembleias
escolares ou fazer uma dramatização na hora do almoço é uma forma
divertida e interativa de atrair uma multidão. Os tópicos a serem
considerados incluem a geração roubada, falta de moradia, violência
doméstica, pobreza, bullying, requerentes de asilo e refugiados.
Monte lojas opcionais durante o inverno e o Natal para coletar as roupas
necessárias para os desabrigados.
Faça um Apelo de Natal para doar cestas de alimentos durante a época
festiva.
Organize um dia de volta às aulas para coletar itens como estojos,
canetas, lápis, livros e mochilas para crianças em sua comunidade que
possam precisar de ajuda.
Organize uma venda de bolos durante o almoço.
Para apoio extra, pergunte à sua paróquia local se eles podem ajudar.
Algumas ideias criativas incluem fazer uma competição ou montar potes
de doação de moedas para cada tópico de justiça social e permitir que
os alunos decidam para qual tópico desejam doar.
Envolva-se com uma van de sopa no inverno (estado específico).
Faça rifas do Dia das Mães ou do Dia dos Pais.
Organize excursões de 'visita domiciliar' a lares de idosos.
Organize uma semana dedicada à causa com algo acontecendo a cada
dia.
Tenha uma 'Semana do Refugiado' com uma assembleia na segundafeira, uma arrecadação de fundos na terça-feira, uma mostra de arte na
quarta-feira, etc.
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Arrecadação
Embora fornecer suporte para pessoas que estão
passando por dificuldades por meio de 'boas obras'
seja um dos principais focos de sua conferência,
haverá momentos em que você precisará arrecadar
dinheiro para cobrir os custos de seu evento de
arrecadação de fundos. Por exemplo, os Programas
Juvenis geralmente exigem a arrecadação de fundos
para cobrir o custo do dia.
Como acontece com qualquer evento de arrecadação
de fundos, é importante informar às pessoas para
onde os fundos serão direcionados (por exemplo,
apoiando crianças carentes, fornecendo apoio
material a famílias em dificuldades na área local ou
alimentando pessoas que estão sem casa).
As pessoas têm maior probabilidade de apoiar uma
arrecadação de fundos se souberem exatamente a
quem ajudarão com uma doação. Isso o ajuda a
aumentar a conscientização para um tópico de justiça
social enquanto arrecada fundos para uma boa
causa.
Uma nota importante para lembrar:
Se você está arrecadando fundos sob o nome e
bandeira da SSVP, todos os fundos
arrecadados devem
ir para os projetos da Sociedade São Vicente de
Paulo.
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Recrutamento
Recrutamento é encontrar novas pessoas para ingressar na sua conferência. O
recrutamento é importante porque garante que seu grupo continuará a ter sucesso, terá novas
ideias e membros suficientes para funcionar assim que os membros mais velhos se formarem e
saírem. Considere fazer com que membros experientes sejam mentores de membros novos e
mais jovens para criar líderes de conferência para o futuro. Uma mistura de alunos de todos os
níveis anuais é ideal para garantir a continuidade de sua conferência.
Faça isso ... Pessoal
Peça às pessoas para participarem diretamente da
sua conferência, todos gostam de um chat e de um
convite pessoal!
Almeje pessoas que você acha que dariam uma
contribuição valiosa para a conferência. Se
alguém está falando com você sobre o desejo de
fazer a diferença no mundo, desafie-o a colocar
essa paixão em ação participando da conferência.
Você também pode fazer convites e distribuí-los
aos alunos, convidando-os a comparecer à
próxima reunião para ver como é antes de entrar.
Faça isso ... Público
Divulgue a SSVP em toda a sua universidade.
Certifique-se de que todos saibam quando e onde
as reuniões da conferência serão realizadas. Cada
vez que você fizer um evento, anuncie-o de todas
as formas possíveis (mídia social, e-mail ou site da
universidade).
Faça isso ... Amigável
Dê as boas-vindas a todos os membros e
visitantes de suas reuniões de conferência. Para
novos alunos, certifique-se de apresentá-los e,
especialmente, de recebê-los.
Tire algum tempo de sua reunião para explicar o
que é SSVP e o que é ser vicentino e o que sua
conferência universitária faz. conferência faz.
Você pode usar quebra-gelos (jogos que visam
'quebrar o gelo' e fazer as pessoas se
familiarizarem). Você pode até planejar uma
reunião de confraternização para o tempo todo. As
conferências de jovens são uma ótima maneira de
os alunos de diferentes níveis se misturarem.
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Visitas domiciliares e Obras Especiais
A visita domiciliar é o trabalho central da
Sociedade São Vicente de Paulo. As
visitas domiciliares são realizadas em
pares, com os membros da conferência
prestando apoio às pessoas que passam
por dificuldades, oferecendo-lhes valealimentação, roupas, móveis, etc.
Mais importante, nossos membros oferecem
orientação emocional para permitir que as
pessoas assumam o controle de suas vidas
e continuem a tradição estabelecida pelo
beato Frederico Ozanam.
Obras Especiais são instalações
profissionais, programas ou serviços
administrados pela Sociedade e

Ajuda a comunidade local

esse serviço, uma necessidade que não
pode ser satisfeita no âmbito normal de uma
conferência.
Exemplos de Obras Especiais na
comunidade podem incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depósito de roupas e móveis
Formação e apoio doméstico
Apoio a migrantes e refugiados
Parceria e desenvolvimento no exterior
Programa de Apoio Escolar
Advocacia de Justiça Social
Programas Juvenis
Serviços de apoio à saúde mental
Serviços de apoio aos sem-teto

Programas de apoio escolar

Ações de proteção ambiental

Festa de natal com crianças carentes
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Juventude na SSVP no Mundo
Os jovens vicentinos estão
presentes em todos os 152 países
onde a SSVP está presente.
Além de participarem da reunião
semanal / quinzenal da
Conferência, também são
organizados em Comissões de
Jovens, para abordar as questões
da juventude em seus territórios.

O dia 4 de julho é uma data muito
Especial!!
Nesta data o Dia Internacional da
Juventude Vicentina da SSVP é
celebrado. É também o dia da festa
litúrgica do beato Pier Giorgio Frassati,
considerado padroeiro dos jovens
vicentinos.
Projetos em andamento no Comitê
Internacional da Juventude
Rede Internacional Amigos;
Intercâmbio Juvenil Vicentino;
Organização e participação em eventos
como JMJ com o Papa Francisco;
Cuidado com o Casa Comum e o Meio
Ambiente;
Encontro Internacional de Jovens da
Família Vicentina;
Incentivando o trabalho do
Conferências de Crianças e
Adolescentes
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Principais meios de contato com o
Comitê Internacional de Jovens
Se seu Conselho Nacional, Central ou mesmo local tiver alguma dúvida, para saber como
iniciar este Projeto, entre em contato conosco.
Se você é um jovem estudante universitário e já ouviu falar da possibilidade de começar
algo brilhante em seu campus, com seus outros amigos, entre em contato conosco.
Se você é um professor, diretor ou reitor de qualquer universidade e pretende
implementar o trabalho de uma Conferência da SSVP como parte integrante das atividades
extracurriculares do seu curso, contacte-nos para mais informações.
Para todos os interessados em mais informações, entre em contato conosco

www.ssvpglobal.org

@SSVP_CGI

cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org

@SSVP Youth, Children and Teenager
(https://www.facebook.com/SSVPYouthCGI)

@ssvpyouth_international
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